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Calendário de Vacinação Ocupacional

Vacinas Esquemas

Tríplice viral 
(sarampo,
caxumba e 
rubéola) 

(1)

Dose única.

Hepatite A
Duas doses, com in-
tervalo de seis meses 
após a 1ª dose.

Hepatite B

Três doses, com inter-
valo de um mês entre 
a 1ª dose e a 2ª dose e 
de cinco meses entre a 
2ªe a 3ª doses.

Hepatites A e B

Hepatites A e B: três 
doses, com intervalo
de um mês entre a  1ª  e
a 2ª, e de cinco meses 
entre a 2ª e a  3ª doses.

Varicela
   (catapora)

(1)
 

A partir de 13 anos de
idade: duas doses com
intervalo de dois me-
ses.

Influenza (gripe) Dose única anual.

HPV
(papilomavírus)

Para mulheres na pre-
venção da infecção 
pelo Papilomavírus Hu-
mano: de 9 até 26 anos, 
três doses, no esque-
ma 0-2-6 meses com a 
vacina do laboratório 
MSD ou de 10 até 25 
anos, três doses, no 
esquema 0-1-6 meses 
com a vacina do labo-
ratório GSK.

Profissionais indicados de acordo com a área de atuação.    

CriançasSaúde
Alimentos
 e bebidas

Militares policiais
e bombeiros

Dejetos e águas 
contaminadas
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Profissionais indicados de acordo com a área de atuação.    

Aviação e
navegação

Sexo Viajam muito Coletores
de lixo

Administrativos Manicures e 
pedicuresCrianças Animais Turismo
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sneeze

Vacinas Esquemas

Meningocócica 
C conjugada Dose única.

Febre tifoide

Uma dose a cada três 
ou cinco anos, para 
quem vive ou vai  des-
locar-se para áreas 
endêmicas.

Profissionais indicados de acordo com a área de atuação.    
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CriançasSaúde
Alimentos
 e bebidas

Militares policiais
e bombeiros

Dejetos e águas 
contaminadas

dTpadTpa dT dT dT

(*) dTpa: tríplice bacteriana acelular do tipo adulto e dT: vacina dupla bacteriana do tipo adulto.
Fonte: adaptado de acordo com as recomendações da Associação Brasileira de Imunizações. 

sim

sim sim

sim
Uma dose de dez em 

dez anos.Febre amarela (1)

sim

Esquema pré-exposi-
ção 3 doses: 0,7,14 a 
21 dias. 2ª dose 7 dias 
depois da 1ª e 3ª dose 
de 14 a 21 dias depois 
da 2ª dose.

Raiva humana 
(vacinas obtidas 

em cultura de 
células) (4) (5)

Difteria, tétano e
coqueluche

Com esquema de vaci-
nação básica incom-
pleto: uma dose de 
dTpa e uma ou duas 
doses de dT   . (*)

 (*)

Com esquema de vaci-
nação básica comple-
to: reforço com dTpa   
e, após, uma dose de 
dT   a cada dez anos.

 (*)

 (*)
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Profissionais indicados de acordo com a área de atuação.    
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Aviação e
navegação

Sexo Viajam muito Coletores
de lixoAdministrativos

Manicures e 
pedicuresCrianças Animais Turismo

dT dTdTdTpa dT

sim

sim sim sim

sim sim sim



As recomendações deste calendário levam em consideração os riscos ocupacionais especí-
ficos para cada atividade e as referidas vacinas. São, por isso, especialmente indicadas aos 
diferentes profissionais.

A – Profissionais da área da saúde: médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enferma-
gem, patologistas e técnicos de patologia, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, pessoal 
de apoio, manutenção e limpeza de ambientes hospitalares, maqueiros, motoristas de ambu-
lância, técnicos de RX e outros profissionais que frequentam assiduamente os serviços de 
saúde, tais como representantes da indústria farmacêutica.

B – Profissionais que lidam com alimentos e bebidas: profissionais que trabalham em empre-
sas de alimentos e bebidas – cozinheiros, garçons, atendentes, pessoal de apoio, manutenção 
e limpeza, entre outros. 

C – Profissionais que lidam com dejetos e/ou águas potencialmente contaminadas: mergu-
lhadores, salva-vidas, guardiões de piscinas, manipuladores de lixo e/ou esgotos e/ou águas 
fluviais, bombeiros hidráulicos e profissionais da construção civil.

D – Profissionais que trabalham com crianças: babás, professores e outros profissionais que 
trabalham em escolas, creches e orfanatos.

E – Profissionais que entram em contato frequente ou ocasional com animais: veterinários, 
estudantes em aulas práticas e outros profissionais que lidam com animais. Também os fre-
quentadores e visitantes de cavernas.

F – Profissionais do sexo: pessoas consideradas de risco para as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs) e doenças infecciosas ainda não controladas em outros países.

G – Profissionais administrativos: que trabalham em escritórios, fábricas e outros ambientes 
geralmente fechados.

I – Profissionais que viajam muito: aqueles que, por viajarem muito, expõem-se ao risco de 
adquirir doenças infecciosas não controladas.

J – Profissionais de aviação e navegação: pilotos, comissários de bordo, pessoal de limpeza e 
fiscais de aeronaves e embarcações.

L – Profissionais que trabalham com turismo: motoristas de táxis, transportes utilizados com 
turistas, pessoas que trabalham em terminais aeroviários e marítimos. 

M – Manicures e pedicures: exposição a feridas perfuro cortantes e contaminação pelo san-
gue.

N – Coletores de lixo: em geral e de meios de transportes (aeronaves, embarcações e ônibus).

Recomendações



(1) Vacinas contraindicadas em imunodeprimidos: todas as vacinas vivas (varicela, sarampo, 
rubéola, caxumba e febre amarela, e a vacina BCG-ID). Essas vacinas poderão ser indicadas, 
a critério médico, em imunodeprimidos após avaliação do estado imunológico versus o risco 
de adoecer.

(2) Esquemas especiais de vacinação contra a hepatite B: a) imunocomprometidos e renais 
crônicos: dobro da dose usual, ou seja, 2 ml = 40 mg, em quatro aplicações via intramuscular 
(0-1-2-7); b) imunocompetentes com alto risco de exposição: dose usual, ou seja, 1 ml =      20 
mg, em quatro aplicações via intramuscular (0-1-2-7).

 (3) A vacinação combinada contra as hepatites A e B é preferível à vacinação isolada contra 
as hepatites A e B, exceto quando o resultado de teste sorológico indica presença de imuni-
dade contra uma delas.

(4) A vacinação na rotina para a raiva não é consenso em todo o País, mas deve ser considera-
da como uma vacinação pré-exposição às áreas de alto risco para a doença e frente à expo-
sição de animais silvestres. Por exemplo: militares que trabalham em adestramento de cães, 
em trabalho de campo, durante a vacinação de animais e pessoas que adentram cavernas. 

(5) Após o 14º dia da última dose do esquema de pré-exposição, recomenda-se realizar o 
controle sorológico, com o objetivo de garantir que as pessoas que realizaram esquemas                            
pré-exposições estejam realmente com titulação de anticorpos antirrábicos considerados 
protetores. O controle sorológico deve ser feito anualmente, administrando-se uma dose de 
reforço sempre que os títulos forem inferiores a 0,5 UI/ml. Repetir a sorologia a partir do 14º 
dia, após a dose de reforço. 

Comentários



Asa Norte – 516 norte 

Águas Claras – Shopping Quê

Taguatinga Norte – QNA 30

Guará II – QE 40 (em breve)
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